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 تحلیل مضمون شناسی روانی از منظر قرآن:آسیب
 
 

   44/55/49پذيرش مقاله:           4/3/49دريافت مقاله: 

 چکیده
اند. از ادهد ارائه درمان یزمینه در متفاوتی یاز آسیب روانی، نظریه تعریف خود اساس بر درمانیتمام رویکردهای روان سابقه و هدف:

 با هدف شناسایی آسیب روان بر اساس قرآن صورت گرفته است.ی حاضر رو مطالعهاین

های پژوهش، های کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. دادهی پژوهشروش پژوهش مطالعه، در حیطه مواد و روش ها:

ها در آوری شد. دادهتمثیل جمع 141داستان و  04افزارهای قرآنی، ها و نرم، سایتکه با جستجو در کتبهای قرآن بود تمثیلها و داستان

 بندی گردید.ی مضامین دستهگذاری و در قالب شبکه آوری، کدی دو ساله جمعطول یک دوره

 مضمون فراگیر منجر شد. 1مضمون اصلی و  9مضمون،  خرده 92کد،  333ها به شناسایی داده نتایج حاصل از تحلیل مضمون يافته ها:

نتایج نشان داد که مرض قلب، اساس آسیب روان است یعنی قلب که جایگاه عواطف و صفات روانی انسان است از حالت  نتیجه گیری:

بینی، بزرگانی )خودهای روی تمام این عواطف منفی و اختاللفطری خود منحرف، و بیمار شده و مرکز عواطف منفی گردد که ریشه

گردد. یم جویی و ...(، به خودپرستی و دنیاپرستی بر حسادت، ترس، طمع، خیانت، خساست، ناسپاسی، ناشکیبایی، بهانهکینه، گویی، دروغ

 دارد.درمانی اهمیت اساسی  مشاوره و روان کاربستدر شناسی روانی  ی آسیببنابراین توجه به این دو محور اصلی در زمینه

، قرآن، تحلیل مضمونشناسی روانی، تمثیل، استعاره آسیب واژگان کلیدی:

 
 مقدمه

از ماهیت انسان  تعریف خود اساس بر درمانی گوناگون های رواننظام

اند، داده ارائه درمان یزمینه در متفاوتی هایشناسی روانی، نظریه و آسیب

اند درمان گزارش کرده 044ها را بیش از برآوردهای جدید، تعداد این نظام

درمانی بر اساس قرآن هستیم. از این رو،  های رواناما شاهد خأل نظام

درمانی  پژوهش حاضر در صدد برداشتن گامی در جهت اقتباس نظام روان

ا هقرآن پرداخته و از تمثیلشناسی روانی از منظر از قرآن، به بررسی آسیب

استعاره، فهمیدن چیزی از طریق چیزی  های قرآن بهره گرفته است.و استعاره

ای (، کلمه1آشناست ) دیگر و یا درک مفهومی ناآشنا از طریق مفهومی

(، 9و به منظور ایجاد رشد یا تغییر به کار رفته ) که به معنی انتقالیونانیست 

(، و بر ابراز احساسات 3دهد )موضوعات مهم شکل میبه افکار افراد در مورد 

 در تبیین روان (.0-7باشد )یابی به تجارب درونی مؤثر می فرد و دست

 (،8)های مهم شناختی سهم دارند ی نظریهشناختی استعاره، کم و بیش همه

های روانی در مورد ذهن، با استعاره ی روانکاوی و تقریباً تمام مدلنظریه

میلتون اریکسون، بیش از سایرین، به روش استعاره البته  (،5اند )شدهاشباع 

ها مدرن، استعاره های پست(. بر اساس دیدگاه2شکل داده است ) و تمثیل

ی لیکاف و طبق نظریه (14ها دارند )تأثیرات عمیقی بر افکار و اعمال انسان

ور ط و ما اکثر مفاهیم را به اده از استعاره فقط در زبان نیستو جانسون، استف

آفرینش  برای کاری و ساز را استعاره لیکاف، (.1کنیم )استعاری درک می

که استفاده از  (11کند )می توصیف زبان در موجود هایواژه از معانی تازه

زیرا برای انتقال مفاهیم انتزاعی  (1و19ی روزمره فراگیر است )آنها در زندگ

 توجه  و بر تحریک و جلب (13روند )روزمره به کار میندگی ز و هیجانات در

 

 

 ستند.ه مربوط چیز دو بین ارتباط به تمثیل، و استعاره (.19افراد مؤثر هستند )

ولی  رد؛گیمی دیگر صورت چیزهای یک چیز با ضمنی یمقایسه استعاره، در

ت ( معتقد اس9444(. برنز )10کند )می بیان اشیاء را هایشباهت تمثیل،

ا به کنند. تمثیل، گذشته رزمانی عمل می ای فراها به گونهاستعاره و تمثیل

. افکندگاه هر دو زمان گذشته و حال را به آینده فرا میدهد و آنحال ربط می

م ، بین افکار و مفاهیها و بافتارهای مختلفزماندر واقع با ایجاد رابطه بین 

سازد تا فکر و عملش را بازنگری قادر میها، شنونده را و بین رفتارها و ارزش

 (13کنند )یجاد معنا را تسهیل میها، ا(. تمثیل و استعاره15بینی کند ) و پیش

 هایمفهوم از و را گسترش داده ما معانی یدامنه ،آنهاق طری از آموزش یعنی

دهند می سوق ترادراک قابل مفاهیمی سوی به ناملموس و ناشناخته

تواند مفاهیم معنوی را برای مردم تبیین بهترین زبانی که می(. 1و17و18)

ود، ی تربیتی خکند، زبان تمثیل است، به نحوی که قرآن کریم در شیوه

 های نغز و شیرین نیز استفاده کردهها، از مثالبرداری از سایر شیوهضمن بهره

(، با 12است تا احساسات شنونده را برانگیزد و باورهای وی را اصالح کند )

های قرآن ها و استعارهتوجه به تأثیرات تمثیل و استعاره، جا دارد که از تمثیل

اسی شنآسیب در شناخت و شناساندن آسیب روان و درمان آن استفاده نمود.

شود رفتار نابهنجار شناخته شده و روانی، علمی است که در آن کوشش می

 روان و روانی شناسیآسیب زمینه در(. 94علل آن مورد بررسی قرار گیرد )

 ردهااز این رویک یک ت. هراس شده بیان مختلفی هاینظریه تاکنون درمانی

از  تعریفی چهدانند و می را کجا آسیب خاستگاه و کانون اینکه اساس بر

 نهزمی در متفاوتی یدارند، نظریه آن گیری یند شکلآفر و روانی آسیب

 *5(MA) اسماء ابراهیمی

 4(PhD) علی محمد نظری

 5(PhD) جعفر حسنی
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گویی را نگرها، دروغ اند. مثالً وجودداده ارائه شناسی روانی و درمانآسیب

یر و ناپذهای اجتنابها و تثبیتدانند؛ فروید، تعارضاساس آسیب روان می

 پنداره و ی اجتماعی مختل؛ راجرز، ناهمخوانی بین خودناهشیار؛ آدلر، عالقه

های کژکار را علت آسیب تجربه؛ الیس، عقاید غیرمنطقی؛ و بک، شناخت

درمانگران، محیط و یادگیری را علت دانسته، و درمانگران  داند. رفتارروان می

سیستمی، به جای فرد، خانواده را کانون آسیب تلقی کرده، و از مقررات و 

نایافتگی و ... بحث  الگوهای ارتباطی مبهم، مرزهای نامشخص، تمایز

 ادهروان در قرآن غالباً به قلب نسبت د و سالمت بیماری (.91کنند )می

 Asadi (90)و  Moazediدر همین راستا،  .(99و93شود )می

 و بیماری روان را کردهمعرفی ان رو را قلب سلیم و تعادل روان سالمت

 و هماهنگی حقیقت انسان با ماورای عالم ماده و مبدأ تعادل عدم

. نداشود که از یاد خدا دل برگردانیدهکه دامنگیر افرادی می متعالی دانستند

 و روح سالمت عامل ترینمهمسالمت فکری و اعتقادی،  خدا ویاد 

ترین مانع سالمت روان، بیماری و انحراف فکری و است و مهم روان،

 (.95باشد )اعتقادی می

Babakhani  ،را به عنوان « دنیا و دنیاپرستی»در پژوهش خود

عامل اصلی فشارهای روانی نام برده و سایر عوامل از جمله فقر و نیازمندی، 

وفایی دوستان، از دست دادن حامی، مرگ عزیزان، و دوری از خانواده، بی

 Marzabadi(. 93کند )تضییع حق را در کنار آن عامل اصلی مطرح می

 از دنیوی را یکی لذات شدن در غرق و گرایی مادینیز  Aazamiو 

 (.97کنند )ها عنوان میدر انسان استرس و تنیدگی ایجاد علل تریناصلی

در قرن حاضر با بحران افزایش روزافزون اضطراب، افسردگی و سایر 

رغم پیشرفت علم و تکنولوژی اختالالت روانی و کاهش آرامش روان علی

های گوناگون نظر از تالش رو هستیم، و صرفروبهدر جوامع گوناگون 

 یهای روانی، شاهد توجهبرای شناخت و درمان اختالل روانشناسیمکاتب 

 درمانی روزافزون متخصصان بهداشت روان به مطالعات معنوی و معنویت

 باشیم.در جهان نیز می

ه ک نجادرمانی، و از آ با توجه به افزایش گرایش به معنویت در روان

ممکن است به تمامِ معنی و رموز و اسرار خلقت انسان  برای انسان، غیر

و شناخت کامل انسان فقط  (98ند و بتواند خودش را بشناسد )آشنایی پیدا ک

و با توجه به نقش اساسی دین اسالم در  پذیر استتوسط خالقش امکان

مراجعان در تبیین ی ارزشی و لزوم توجه به زمینه ی مازندگی افراد جامعه

ناسی ششناختی آنان و فرایند درمان، ضرورت بررسی آسیب مشکالت روان

بخش قرآن آشکار  یند درمان بر اساس کتاب حیاتآروانی و به تبع آن فر

شناختی هستیم.  های روانشاهد کمبود پژوهشو در این زمینه  شودمی

 از منظر قرآن شناسی روانی بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی آسیب

 باشد.می

 

 ها مواد و روش
پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون 

های کارآمد تحلیل کیفی برای تحلیل انجام شده است، که یکی از روش

ای باز، متون دینی هامهشنها، پرسهای کیفی مختلف از جمله مصاحبهداده

و تاریخی است. تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل  )قرآن و حدیث(

 یندی برایآهای کیفی است، فرو گزارش الگوهای موجود در داده

 هاییرا به داده و متنوع های پراکندهداده و بوده متنی هایداده تحلیل

 گام به یند گامآ(. در این پژوهش، از فر92کند )می و تفصیلی تبدیل غنی

ها، داده با شدن . آشنا1شامل:  Clarke و Braunو جامع تحلیل مضمون 

ترسیم . 0 و شناخت مضامین، وتج. جس3گذاری،  اولیه و کد کدهای . ایجاد9

 استفاده . تدوین گزارش3مضامین  شبکه . تحلیل5شبکه مضامین، 

 هاستفادهای قرآن بود که با ها و تمثیلهای تحقیق، داستانداده (.34شد )

داستان را یافته و سپس با کمک  04های قرآنی، فهرست از کتب و سایت

 افزارهای قرآنی، ها در نرمها و با جستجوی عنوان داستانفهرست سوره

 هاآوری کرده و داستانها را جمعتمام آیات مربوط به هر کدام از داستان

 هم با جستجویهای قرآنی با ترکیب آیات قرآن تهیه شد. برای تمثیل

ی در ترجمه« مثل»و « مانند»در متن آیات، « مَثَل»و « کَ»های واژه کلید

 تمثیل پیدا شد. 141آیات کل قرآن، 

فقط  ا،هآوری کل تمثیلبا توجه به زبان تمثیلی قرآن و دشواری جمع

چیز  آوری شد که مثالی در آن ذکر شده و یا چیزی بههایی جمعتمثیل

 آوری، کدی دو ساله جمعها در طول یک دورهبود. داده دیگری تشبیه شده

 ا،هبندی شد. آشنا شدن با داده ی مضامین دستهگذاری و در قالب شبکه

خوبی  هایگام، ایده ایندهد و در می شکل را بعدی مراحل فقرات ستون

 رد ایگونه به گر بایدگیرد، پس پژوهشمی شکل و الگوها گذاری درباره کد

 خود شود. اگر کامالً آشنا آنها غنای محتوای و عمق با که شود غرق هاداده

 و مبنای از دانش تحلیل مضمون، هنگام به کند، را جمع هاداده، پژوهشگر

های تحقیق دادهبر همین اساس  (،92بود ) خواهد اولیه برخوردار تحلیلی

 آشناییآوری شد و مرور مکرر آن، به توسط پژوهشگر در طول شش ماه جمع

 کرد.ها کمک میبا داده

 گذاری های مربوط به هدف تحقیق کدی بعد تمام دادهدر مرحله

 ی تجزیه و تحلیل و ترکیب کدهای مختلف جهتشد و در مرحله

 ها، برخی از کدها به هیچمضمونیا خرده های پایهتشکیل مضمون

مختلف مضمونی اختصاص پیدا نکرد و برخی از کدها به چند مضمون 

 بندی این مضامین یعنی ترکیب و سپس با دسته اختصاص یافت.

 ی مضامین پرداختهتر، به ترسیم شبکهها به اصول کلینتلخیص آ

های های به دست آمده از متن در گروهمضمون شد، به این صورت که خرده

 استخراج های اصلیبندی شد و مضمون مشابه و منسجمی طبقه

 مضمون فراگیر یا مضمون حاکم بر کل متن نیزگشت و در نهایت 

 مشخص شد.

ی مضامین، برای اطمینان از پس از چندین بار بررسی مجدد شبکه

کرده و  دلفی استفادهها، از روش گذاری مضمون گذاری و نام کد صحت

ظر آنان ن قرآنی تأیید شد و تغییرات موردها توسط سه متخصص علوم یافته

 اشد،بتحلیل می برای ابزاری ی مضامین،جا که شبکهناز آ .نیز اعمال گشت

 معانی از تریدرک عمیق به تا کندمی کمک محقق تحلیل، و به نه خود

ناسد، بش را آنها الگوهای و را تشریح کند آمدهدستبه مضامینبرسد و  متون

ای هپس از اطمینان از صحت شبکه مضامین، با مراجعه در این پژوهش نیز

ی مضامین تفسیر کرده و گزارش ها، آن را به کمک شبکهمکرر به داده

نهایی تدوین شد.
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 ها يافته
ها را برای های قرآن، کل دادهها و داستانآوری تمثیل پس از جمع

تاد تفسیر اسها بر اساس های اختالل روان بررسی کرده و یافتهیافتن رگه

ها و (. تجزیه و تحلیل داده1بندی شد )جدول  زاده از قرآن طبقهاحمد مفتی

مضمون  9مضمون،  خرده 92کد،  333ترسیم شبکه مضامین، به شناسایی 

 مضمون فراگیر منجر شد: 1اصلی و 

 شناسی روانی بر اساس قرآن کريمآسیب: 5جدول
 

 هامضمونخرده  های اصلیمضمون مضمون فراگیر

 مرض قلب

 استکبار )خودپرستی(

 خودبرتربینی برتری جویی

 پیمان شکنی تکبر

 دروغگویی حسادت

 تمسخر تهمت

 نادانی ناسپاسی

 نپذیرفتن نصیحت غفلت

 جوییبهانه انصافیظلم و بی

 مکر و کید ناشکیبایی

 علم بی عمل ریا

 طمع ترس

 عبرت نگرفتن کینه

 باور به اصول عقایدعدم 

 اتراف )دنیاپرستی(

 کم فروشی گذرانیبیهوده

 خساست ربا

 گراییشهوت گراییجنسهم

 

اساس آسیب « مرض قلب»شود مشاهده می 1جدول ه در ک گونههمان

)ذهن، قلب، نفس، ...( دارد  مختلفی روان است. روان از دیدگاه قرآن، اجزای

« قلب»سالمت و بیماری در قرآن، به ترین جزء آن، قلب است زیرا که اصلی

باشد که در برابر مجموعه قوایی مینسبت داده شده است. قلب در قرآن، 

 کنند، و بخشپذیرند و عمل میاند، اثر میحوادث بیرونی و درونی حساس

ی مسائل انسان از جمله اراده، اختیار، انگیزش، هیجان، عواطف، عمده

الق، آرزو و آمال، وجدان، و تمام خصال و صفاتش به آن مربوط است. اخ

ی سالمت روان، و مرض ( عامل و نتیجه80صافات/ ،82قلب سلیم )شعراء/

 ،19احزاب/ ،94محمد/ ،14بقره/ ،31مدثر/ ،59مائده/ ،39قلب )احزاب/

 باشد.ی بیماری روان می( عامل و نتیجه11فتح/

 کند که درای عنوان میتنها سرمایه خداوند متعال، قلب سلیم را

 لَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ * یَوْمَ لَا یَنفَعُ  وَ)قیامت برای انسان سودمند است 

 (، و قلب87ـ82مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ؛ شعراء/

 عواطفبیمار و منحرف از حالت فطری خود را جایگاه صفات و 

 َوالَّذِینَ الْمُنَافِقُونَ یَقُولُ إِذْ وَ) نمایدهای روانی معرفی میمنفی و اختالل

 ( که19؛ احزاب/ُغرُورًا إِلَّا وَرَسُوُلهُ  اللَّهُ وَعَدَنَا مَا مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِی

 وَ گردد )سرانجام منجر به نفرین خدا و از دست دادن رحمت او می

 افِیهَ ُذکِرَ وَ مُحْکَمَةٌ سُورَةٌ أُنْزَِلتْ فَإَِذا سُوَرةٌ نُزِّلَتْ لَا لَوْ آمَنُوا الَّذِینَ یَقُولُ

 الْمَغْشِیِّ  نَظَرَ إِلَیْکَ یَنْظُرُونَ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِی الَّذِینَ رَأَیْتَ الْقِتَالُ

 فَلَوْ  الْأَمْرُ َعزَمَ فَإَِذا مَعْرُوفٌ قَْولٌ وَ طَاَعةٌ*  لَهُمْ فَأَوْلَى الْمَوْتِ مِنَ عَلَیْهِ

 فِی تُفْسِدُوا أَنْ تَوَلَّیْتُمْ إِنْ عَسَیُْتمْ فَهَلْ*  لَهُمْ خَیًْرا لَکَانَ اللَّهَ صَدَقُوا

 وَأَعْمَى فَأَصَمَّهُمْ اللَّهُ لَعَنَهُمُ الَّذِینَ أُولَئِکَ*  أَرْحَامَکُمْ وَتُقَطِّعُوا الْأَرْضِ

؛ 99ـ93قلب سالم، با پذیرش حق و هدایت )زمر/ (.94ـ93محمد/؛ أَبْصَارَهُمْ

 و (، مهر152عمران/آل، 93(، نرمی و لینت )زمر/8عمران/آل ،13حدید/

 ،934(، اطمینان و آرامش )بقره/33الفت )انفال/ و ، انس(97حدید/) عطوفت

 و ، قدرت(33فرقان/)(، ثبات 18فتح/ ،0فتح/ ،193عمران/آل ،113مائده/

(، متأثر شدن هنگام ذکر خدا 11انفال/ ،14قصص/ ،10استحکام )کهف/

های قلب بیمار ( سازگار است؛ و از نشانه74(، و خیر و خوبی )انفال/9)انفال/

 ،23بقره/ ،35غافر/ ،99ـ93پذیرش حق و هدایت )زمر/ نیز، گمراهی و عدم

 ،70(، سختی و قساوت )بقره/5صف/ ،8عمران/آل ،03إسراء/ ،99زمر/

 ،88(، در غالف بودن )بقره/88، یونس/152عمران/آل ،13حدید/ ،99زمر/

 (،3منافقون/ ،58ـ52روم/ ،155نساء/ ،35(، مهر شدن )غافر/155نساء/

(، حسرت 35بینی )غافر/ بزرگ (، خود10دلی )حشر/ تفرق و پراکنده

(، رعب و ترس 19(، تهمت )احزاب/3(، غفلت )أنبیاء/153عمران/)آل

(، زورگویی 14(، کینه )حشر/93؛ احزاب/9؛ حشر/151عمران/آل ،19/)انفال

(، از دست دادن 118(، نادانی )بقره/39گرایی )احزاب/(، شهوت35)غافر/

 ،02انفال/ ،94محمد/ ،59(، و نفاق )مائده/94ـ93رحمت خداوند )محمد/

 باشد.( می137عمران/آل ،150عمران/ آل ،19احزاب/

 یرد.گی کلی استکبار و اتراف قرار میدو دستهدر های مرض قلب جلوه

استکبار یا خود را محور دنیا دانستن، گرایش و دلبستگی به امتیازات معنوی 

باشد. اتراف نیز دلبستگی به امتیازات مادی، و بزرگ جلوه دادن خود می

ی اتراف نیز اغلب همان طلبی در دنیاست، که ریشهگذرانی و آسایشخوش

های توان علت اصلی تمام اختاللاستکبار است. به عبارتی می خودپرستی یا

های درونی را خودپرستی عنوان کرد و محرومیت شیطان از روانی و تعارض

رحمت ابدی خدای متعال به خاطر استکبار نیز گواهی بر این موضوع است 

 مِنَ کَانَ وَ اسْتَکْبَرَ وَ أَبَى إِبْلِیسَ إِلَّا فَسَجَدُوا لِآدَمَ  اسْجُدُوا لِلْمَلَائِکَةِ قُلْنَا إِذْ )وَ

انسان  شود، واگر استکبار ادامه یابد، تبدیل به کفر می( که 30الْکَافِرِینَ؛ بقره/

سازد. بعد از امتناع ابلیس، را از مسیر حق، هدایت و سالمت روان دور می

بهتر  من»گفت: « چرا سرپیچی کردی؟»زمانی که خداوند به شیطان گفت: 

این  (؛75ـ73)ص/« ای و وی را از گِلاز او هستم. تو مرا از آتش آفریده

انسان از لحاظ مادی یا معنوی خود  اینکهطلبی، حالت خودپرستی و برتری

تمام  یرا برتر از کسی بداند، یا موقعیتی ویژه برای خود قائل شود، ریشه

 های رفتاریست.های درونی و کژکاریتعارض

 سرگذاشتن مراحل مختلف در مسیر تکامل،ز پشتآدم و حوا پس ا

 بعدی شدن، و دارای ماهیت دو« رُوحِی مِنْ فِیهِ نَفَخْتُ»ی بعد از مرحله

هیچ شناختی از ماهیت جدید خویش، استعدادهای جدید و گوناگون، 

 های جدید، توانایی خوبی و بدی و ... نداشتند و تا این زمان،مسؤولیت

 زمین وجود داشت حیوانات تک بعدی روی کره یفقط تجربه و سابقه

 شد، به همین خاطر خداوند متعالکه نباید سرمشق زندگی انسان می

 برایشان نهای کارآموزی را برای شناساندن ماهیت انسان به آیک دوره

 فراهم نمود، که در این دوره، تعلیم اسماء، عرضه بر مالئک، سجده برای

ی شیطان و لغزش انسان، منع شجره، وسوسه آدم و امتناع ابلیس، قانون

 ی آدم و بخشیده شدن، توبه نکردن ابلیس و محرومیت ابدی ازتوبه



51-49، صفحه: 49 و زمستان (، پايیز3و9سالم و سالمت، دوره دوم، شماره )شريه ان  
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 رحمت الهی و ... مطرح شد و خداوند بعد از هبوط همگی به زمین،

ای هی دارای اختیار و توانایی زندگیمسیر صحیح زندگی این موجود پیچیده

 (،34ـ32رجه( را نیز تعیین فرمود )بقره/گوناگون )خوب یا بد با هزاران د

 از تواندی خدا میتا بشریت برای همیشه بداند فقط با پیروی از برنامه

و سرانجاِم  دسالمت و آرامش روان )فقدان ترس و غمگینی( برخوردار شو

پیروی از شیطان، غمگینی و افسردگی و رسوایی و عذاب و طرد و نفرین در 

و ...( خواهد  09قصص/ ،95نوح/ ،34هود/ ،85، موسی/32دنیا و قیامت )بقره/

ی شیطان از همین خاطر دنیاپرستی )غرایز( و وسوسهه بود و بداند آدم ب

کانال، از خداوند اطاعت نکرد که پشیمان شد، استغفار نمود و حیات انسانی 

خاطر خودپرستی از خداوند ه را انتخاب و در پیش گرفت، ولیکن ابلیس ب

 نکرد، پشیمان نشد، توبه نکرد و از رحمت ابدی الهی محروم شد.اطاعت 

مقابل خداپرستی است چون مانع پذیرش نظام الهی و  خودپرستی، نقطه

 عَهُمْأَصَابِ جَعَُلوا لَهُمْ لِتَغْفِرَ  دََعْوتُهُمْ ُکلَّمَا إِنِّی )وَ باشدمی (ع)دعوت پیامبران 

فَأَمَّا عَاٌد ؛ 7نوح/اسْتِکْبَاًرا،  وَاْستَْکبَرُوا أَصَرُّوا وَ ابَهُمْثِیَ اسَْتغْشَوْا وَ آذَانِهِمْ فِی

قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ  فَاسْتَکْبَرُوا فِی الَْأرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ

و  15بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ؛ فصلت/الَّذِی خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَکَانُوا 

 ،88اعراف/ ،30بقره/ ،32عنکبوت/ ،73اعراف/ ،07ـ08غافر/ ،133اعراف/

 (.87بقره/ ،5منافقون/ ،75ص/

ی الهی و دعوت دنیاپرستی نیز یکی از موانع پذیرش حق، برنامه

 نَذِیرٍ مِنْ ةٍقَرْیَ فِی قَبْلِکَ مِنْ أَرْسَْلنَا مَا کَذَلِکَ پیامبران به خداپرستی است )وَ

؛ 93، زخرف/مُقْتَدُونَ آثَارِهِمْ عََلى إِنَّا وَ أُمَّةٍ عَلَى آبَاءَنَا وَجَدْنَا إِنَّا مُتْرَفُوهَا قَالَ إِلَّا

لدُّنْیَا اوَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوِْمهِ الَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بِلِقَاء الْآخِرَةِ وََأتْرَفْنَاهُمْ فِی الْحَیَاةِ 

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ * وَلَئِنْ 

 ،30ـ33و کهف/ ،33ـ30أَطَعْتُم بَشَراً مِثْلَکُمْ إِنَّکُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ، مؤمنون/

 ،2منافقون/ ،13احزاب/ ،132اعراف/ ،79ـ73نساء/ ،159عمران/آل

با توجه  .(94حدید/ ،20نساء/  ،88یونس/ ،77 نساء/ ،72قصص/ ،8عادیات/

را به عنوان طبیب و راهنما مبعوث نموده  (ع)خداوند متعال، پیامبران  نکهبه ای

ی آنان برای بشر ( را به وسیله38ی آرامش و سالمت روان )بقره/و برنامه

نظام  و خودپرستی و یا دنیاپرستی، برنامهها به دلیل فرستاده است، اگر انسان

 گردند.های روانی مبتال میالهی را نپذیرند، به انواع اختالل

 ناسی دینی، هر نوع انحراف از فطرت و آسیبی به درماننشدر روا

 گویی، حسادت، خودبرتربینی، کینه،یعنی از منظر قرآن، دروغ نیاز دارد

 ر، نادانی، غفلت، خساست و ...انصافی، تمسخشکنی، ظلم و بیپیمان

 هایاختالل روانی بوده و اگر درمان نشوند و ادامه یابند، تمام خصلت

 مثبت، فعال و ارزشمند قلب را از بین برده و حیات انسانی و عواطف

 گیرند و جایگاه صفات و عواطف منفی ومثبت و سالم را از آن می

 ود را از دست بدهد،شود. زمانی که قلب، خاصیت فطری خاختالل می

 الْجِنِّ  مِنَ َکثِیًرا لِجَهَنَّمَ ذَرَأْنَا لَقَدْ شود )وَتر میانسان از حیوانات گمراه

 لَهُمْ وَ بِهَا یُْبصِرُونَ لَا أَعْیُنٌ ََلَهُمْ و بِهَا یَفْقَهُونَ لَا قُلُوبٌ لَهُمْ الْإِنْسِ وَ

 هُمُ أُولَئِکَ أَضَلُّ هُمْ بَلْ کَالْأَْنعَامِ أُولَِئکَ بِهَا یَسْمَعُونَ لَا آذَانٌ

 به وضوح نهاها و درمان آهای روانی و ریشهاختالل (.172؛ اعراف/الْغَافِلُونَ

 ، برادرانش(ع)در قرآن بیان شده است. در داستان حضرت یوسف 

 نَحْنُ  دانستند )وَبه او حسادت کردند چون خودشان را برتر می

تا  بکشند (، و به خاطر حسادت تصمیم گرفتند برادرشان را8یوسف/عُصَْبةٌ، 

(. 2أَبِیکُْم، یوسف/ وَجْهُ لَکُمْ پدرشان را فقط به خود معطوف دارند )یَخْلُ توجه

حسادت، به خودپرستی و  ی بیماریدهند که ریشهاین آیات نشان می

هابیل  در داستان را به دنبال دارد؛ گردد و بدترین پیامدهاخودبرتربینی برمی

 آدَمَ  ابْنَیْ نَبَأَ عَلَیْهِمْ اتْلُ داده شده است )وَ و قابیل نیز، همین مفهوم نشان

 قَالَ  تُلَنَّکَلَأَقْ قَالَ الْآخَرِ مِنَ یُتَقَبَّلْ لَمْ وَ أَحَدِهِمَا مِنْ فَتُقُبِّلَ قُرْبَانًا قَرَّبَا إِذْ بِالْحَقِّ

گویی نیز یکی از اختالالت روانی دروغ (.97مائده/ ،الْمُتَِّقینَ مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّمَا

 أَوْ  اکَذِبً اللَّهِ عََلى افْتَرَى مِمَّنِ أَظَْلمُ مَنْ و آیات بسیاری در قرآن )وَ باشدمی

...  اللَّهُ أَنْزَلَ مَا مِثْلَ سَأُنْزِلُ قَالَ مَنْ وَ شَیْءٌ إِلَیْهِ یُوحَ لَمْ وَ إِلَیَّ أُوحِیَ قَالَ

ی بینو خودبزرگ ها به خاطر خودپرستیدهند که انساننشان می (،23انعام/

گویند هر چند در واقع احساس حقارت، احساس نیاز، فقدان یا کمبود دروغ می

به خاطر احساس  (ع)چیزی عامل اصلی است مثالً برادران حضرت یوسف 

م نزد پدرشان تصمی (ع)نیاز به توجه پدر و نداشتن جایگاه حضرت یوسف 

 نَسْتَبِقُ  ذَهَبْنَا اإِنَّ أَبَانَا یَا )قَالُوا گرفتند برادر خود را بکشند و سپس دروغ بگویند

 ،صَادِقِینَ کُنَّا لَوْ  وَ لَنَا بِمُؤْمِنٍ أَْنتَ مَا وَ  الذِّئْبُ فَأََکلَهُ مَتَاِعنَا عِنْدَ یُوسُفَ وَتَرَکْنَا

 (.17یوسف/

خاطر حفظ جایگاه و امتیازات مادی خود، و ه خودپرست، بهای انسان

نظام  های خود، برنامه و ها و آرزو اساس برنامه، خواستهکردن بر  زندگی

 انُواکَ إِلَّا رَسُولٍ مِنْ یَأْتِیهِمْ مَا الِْعبَادِ عَلَى حَسْرَةً نمایند )یَامی الهی را مسخره

 مِنَ أَنتَ إِنَّمَا زنند )قَالُواپیامبران تهمت می(، به 34؛ یس/یَسْتَهْزِئُونَ بِهِ

آرزوها و  (، به خاطر سرگردان بودن به دنبال153الْمُسَحَّرِینَ؛ شعراء/

 مِیثَاقَ بَنِی إِذْ أَخَذْنَا کنند )وَشکنی میهای نفسانی خود، پیمانخواسته

 مَى وَََاْلیَتَا الْقُرْبَى و ذِی بِالَْوالِدَیْنِ إِحَْساناً وَ إِسْرَائِیلَ الَ َتعْبُدُونَ ِإالَّ اللّهَ وَ

مْ ِإالَّ قَلِیاًل الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّْیتُ آتُواْ  أَقِیمُواْ الصَّالَةَ وَ ََقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَ الْمَسَاکِینِ و

را فضل و لطف هایشان داشته ها و(، نعمت83أَنتُم مِّعْرِضُونَ؛ بقره/ مِّنکُمْ وَ

ناسپاس هستند )قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلَى  الهی ندانسته و به خود نسبت داده و

عِلْمٍ عِندِی أَوَلَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَد أَهْلَکَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ 

(، و پند و 78وبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ؛ قصص/عَن ذُنُ لَا یُسْأَلُ أَکَْثرُ جَمْعاً وَ قُوَّةً وَ

ََقَالَ یَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُکُمْ رِسَالَةَ رَبِّی  )فَتَوَلَّى عَنْهُمْ و پذیرندنصیحت نمی

 (.72لَکِن الَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِینَ؛ اعراف/ ََنَصَحْتُ لَکُمْ وَ و

غزش ل باشد که بستری برایهای اختالل، غفلت میدیگر از رگهیکی 

اپرستی، از خد کند. انسان به خاطر خودپرستی یا دنیاپرستی،و بدی فراهم می

 بَّرُونَ یَتَکَ الَّذِینَ آیَاتِیَ عَنْ ی او غافل گشته )سَأَصْرِفُیاد خدا، آیات و برنامه

 لرُّشْدِ ا سَبِیلَ یَرَوْا إِنْ وَ بِهَا یُؤْمِنُوا لَا آیَةٍ کُلَّ رَوْایَ وَ إِنْ الْحَقِّ بِغَیْرِ الْأَرْضِ فِی

 بِآیَاتِنَا ذَّبُواکَ بِأَنَّهُمْ ذَلِکَ سَبِیلًا یَتَّخِذُوهُ الْغَیِّ سَبِیلَ یَرَوْا إِنْ وَ سَبِیلًا یَتَّخِذُوهُ لَا

 لَا وَ أَْموَالُکُمْ تُلْهِکُمْ لَا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا ؛103اعراف/ ،غَافِلِینَ عَنْهَا کَانُوا وَ

، (2منافقون/ ،الْخَاسِرُونَ هُمُ فَأُولَِئکَ ذَِلکَ یَفْعَلْ مَنْ وَ اللَّهِ ِذکْرِ عَنْ أَوْلَادُکُمْ

 رددگکند که سرانجام باعث عذاب خود فرد میمثالً ظلم می کندو بدی می

 لَمُواظَ الَّذِینَ أَخَذْنَا وَ السُّوءِ َعنِ یَنْهَوْنَ الَّذِینَ أَنْجَیْنَا بِهِ ذُکِّرُوا مَا نَسُوا فَلَمَّا)

انصافی ظلم و بی از منظر قرآن، (.135؛ اعراف/یَفْسُقُونَ بِمَاکَانُوا بَئِیسٍ بِعَذَابٍ

 انسان چون بدی با فطرت و بدی دیگری، ظلم به خود است یا هر اختالل

 لَّذِینَا الْقَوْمُ مَثَلًا نماید )سَاءَدور می انسان را از سالمتو روان  سازگار نیست

.(177؛ اعراف/یَظْلِمُونَ کَانُوا وَأَنْفُسَهُمْ بِآیَاتِنَا کَذَّبُوا
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 سازی کدها به مضامین مربوط به خودپرستی )برای تأمل بیشتر(: تخصیص4جدول 
 

 فراوانی های مربوطهکد هامضمون

 3 0قصص/؛ 83قصص/؛ 31نمل/ جوییبرتری

 0 8/؛ یوسف73ص/؛ 907بقره/؛ 30کهف/ برتر بینی خود

 5 97غافر/؛ 18لقمان/؛ 93قمر/؛ 35غافر/؛ 103اعراف/ تکبر

 پیمان شکنی

؛ 903بقره/؛ 08انفال/؛ 85بقره/؛ 135اعراف/؛ 131عمران/آل؛ 159عمران/آل؛ 00ـ05قمر/؛ 94ـ93محمد/؛ 155عمران/آل

؛ 93انفال/؛ 13مائده/؛ 15احزاب/؛ 58انفال/؛ 13انفال/؛ 83بقره/؛ 84نساء/؛ 53انفال/؛ 10مائده/؛ 155نساء/؛ 17فتح/

 13/؛ فتح13/؛ احزاب09/؛ انفال14/یمتحر؛ 14فتح/؛ 19حشر/؛ 97انفال/؛ 29نحل/؛ 145نساء/؛ 71انفال/

34 

 حسادت
؛ 3/؛ أنبیاء150شعراء/؛ 97/؛ مائده907بقره/؛ 90/؛ مؤمنون8ـ2/؛ یوسف183/؛ شعراء5/؛ یوسف33ـ0مؤمنون/؛ 10ـ5/یس

 97هود/؛ 90قمر/
19 

 دروغ گویی
؛ 11حشر/؛ 77/؛ یوسف23هود/؛ 95ـ3قمر/؛ 13/؛ احزاب14ـ3بقره/؛ 23/؛ انعام72بقره/؛ 17ـ8/؛ یوسف93ـ7/یوسف

 1منافقون/
11 

 تهمت زدن
؛ 90/؛ غافر77/؛ یوسف153/؛ شعراء95قمر/؛ 33/؛ اعراف95مؤمنون/؛ 185ـ3/؛ شعراء117شعراء/؛ 15/؛ یس97ـ8/یممر

 3صف/؛57طه/
19 

 14 89اعراف/؛ 57مائده/؛ 9ـ3/یاءأنب؛ 07زخرف/؛ 10ـ17/؛ بقره38هود/؛ 53ـ7/؛ زخرف93احقاف/؛ 58/؛ مائده34/یس تمسخر

 14 119نحل/؛ 78قصص/؛ 3/یاتعاد؛ 12سبأ/؛ 17/؛ اعراف38/؛ یوسف13سبأ/؛ 19لقمان/؛ 15ـ17سبأ/؛ 04نمل/ ناسپاسی

 2 113بقره/؛ 37بقره/؛ 82/؛ یوسف33/؛ یوسف138اعراف/؛ 118بقره/؛ 03هود/؛ 93فتح/؛ 92هود/ نادانی

 غفلت
؛ 2منافقون/؛ 9ـ3/یاءأنب؛ 13/؛ یوسف09طه/؛ 3/؛ یوسف190طه/؛ 133/؛ اعراف27/یاءانب؛ 172اعراف/؛ 103اعراف/

 149نساء/
11 

 3 33نساء/؛ 23اعراف/؛ 72اعراف/؛ 133شعراء/؛ 30هود/؛ 135اعراف/ نصیحتنپذیرفتن 

 ظلم

؛ 85/؛ یونس108اعراف/؛ 87کهف/؛ 198عمران/آل؛ 104عمران/آل؛ 139اعراف/؛ 15ـ3قصص/؛ 98ـ2قلم/؛ 99ـ3اعراف/

؛ 35/؛ بقره05مائده/؛ 7/؛ صف134/؛ اعراف95/؛ قصص87/؛ انبیاء91/؛ قصص27/یاءأنب؛ 20/؛ هود13/؛ لقمان37/هود

؛ 5/؛ جمعه35کهف/؛ 50/؛ انفال52/؛ ذاریات23/؛ انعام134/؛ نساء00نمل/؛ 177/؛ اعراف98/؛ مؤمنون90/؛ ص83/هود

 27/؛ نساء95/؛ انفال135اعراف/؛ 29/؛ إسراء37هود/؛ 93/؛ توبه11/؛ تحریم15کهف/

32 

 7 37بقره/؛ 13احزاب/؛ 83ـ88طه/؛ 74ـ71بقره/؛ 32بقره/؛ 38بقره/؛ 91ـ99مائده/ جوییبهانه

 8 89کهف/؛ 78کهف/؛ 75کهف/؛ 17لقمان/؛ 12سبأ/؛ 79کهف/؛ 31بقره/؛ 37کهف/ ناشکیبایی

 مکر و کید
؛ 32طه/؛ 54/؛ نمل9/یلف؛ 39/؛ انفال54؛ یوسف/34/؛ انفال98/؛ یوسف50/عمران؛ آل5/؛ یوسف99ـ0/؛ نوح74ـ1/یاءانب

 73/؛ نساء34طه/؛ 5/هود
10 

 5 21نساء/؛ 81نساء/؛ 07انفال/؛ 11فتح/؛ 930بقره/ ریا

 ترس
؛ 19انفال/؛ 93/؛ غافر83/؛ یونس13حشر/؛ 81انعام/؛ 113اعراف/؛ 34انفال/؛ 175عمران/آل؛ 173عمران/آل؛ 151عمران/آل

 84/؛ انعام9حشر/؛ 93/؛ انفال93احزاب/؛ 59/؛ مائده12/؛ احزاب18کهف/؛ 98/؛ روم119/نحل
12 

 5 99ـ5قلم/؛ 39احزاب/؛ 12احزاب/؛ 99اعراف/؛ 159عمران/آل طمع

 3 172اعراف/؛ 91انفال/؛ 13مائده/؛ 17/یهجاث؛ 75بقره/؛ 5جمعه/ عملعلم بی

 9 10مائده/؛ 14حشر/ کینه

 8 143شعراء/؛ 158شعراء/؛ 15قمر/؛ 5کهف/؛ 170شعراء/؛ 124شعراء/؛ 57ـ8زخرف/؛ 190شعراء/ عبرت نگرفتن

 عدم باور به اصول عقاید

؛ 37ـ2/؛ فرقان33ـ7/یاءانب؛ 01ـ3عنکبوت/؛ 153عمران/آل؛ 32ـ04مؤمنون/؛ 139ـ3اعراف/؛ 25ـ3صافات/؛ 33ـ8مؤمنون/

؛ 37/؛ مریم55عمران/آل؛ 05ـ8/؛ إسراء58ـ2/؛ روم117/؛ شعراء13/؛ لقمان81/؛ انعام93/؛ بقره82/؛ أنعام958بقره/

؛ 93/؛ قمر10ـ5/؛ یس53/؛ هود34توبه/؛ 59/عمران؛ آل17/؛ عنکبوت03/؛ نمل35/؛ دخان197/؛ صافات88/أنعام

؛ 171/؛ بقره83/؛ صافات195صافات/؛ 18/؛ ابراهیم7/؛ نوح93/؛ یس04/؛ یوسف77ـ2/؛ یس55/؛ انفال90/؛ نمل134/شعراء

؛ 87هود/؛73/؛ حج104/؛ نساء15/؛ فصلت103/؛ اعراف71/؛ اعراف108/؛ اعراف173/؛ شعراء09کهف/؛ 75ـ3/اعراف

 33/؛ مائده19/؛ ق39/؛ هود37/؛ کهف15ـ3طه/؛ 5/؛ جمعه15/کهف

53 

 444 جمع کل کدها



51-49، صفحه: 49 و زمستان(، پايیز3و9شريه اسالم و سالمت، دوره دوم، شماره )ن  

و همکاران اسماء ابراهیمی/ شناسی روانی از منظر قرآنآسیب  
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 سازی کدها به مضامین مربوط به دنیاپرستی )برای تأمل بیشتر(: تخصیص3جدول 
 

 فراوانی های مربوطهکد هامضمون

 9 94/؛ حدید19ـ2/شعراء بیهوده گذرانی

 1 181ـ9شعراء/ فروشیکم

 3 2/حشر ؛99ـ95/؛ قلم184/عمرانآل خساست

 9 975/؛ بقره131/نساء ربا

 9 92/؛ عنکبوت81/األعراف گراییجنسهم

 9 39/؛ یوسف93ـ90/یوسف گراییشهوت

 54 جمع کل کدها

 
 نتیجه گیریو بحث 

، اساس آسیب روان «مرض قلب»نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

ند. از کخودپرستی )استکبار( یا دنیاپرستی )اتراف( بروز می است و به صورت

، گویی، حسادت، کینه، ناسپاسی، نادانیطلبی، دروغمنظر قرآن، تکبر، برتری

ی، ریا، جویی، ناشکیبایشکنی، تمسخر، بهانهعدم باور به اصول عقاید، پیمان

انی ی روهاگرایی و ... بیماریگرایی، شهوتجنسانصافی، خسیسی، همبی

ی مرض قلب بوده و هم قلب را از حالت فطری خود هستند که هم نشانه

ا هکنند، یعنی به میزانی که انسان به این آسیبمنحرف نموده و بیمار می

 باشد.مبتالست، به همان نسبت، روانش بیمار می

در حمایت از این یافته که مرض قلب، اساس آسیب روان است، 

(، 99و همکاران ) Kharaqaniهای بودن پژوهشسو  توان به هممی

Zarea  وZarea (93اشاره نمود. بر اساس یافته ) های حاصل از این

د و کنپژوهش، مرض قلب به صورت خودپرستی یا دنیاپرستی بروز می

میزانی  گردد. انسان بهی بسیاری از اختالالت روانی به خودپرستی برمیریشه

ها دور شده، به ش خدا، رحمت او و از خوبیکه خودپرست باشد، از پرست

شود. در حمایت از ها و اختالالت روانی نزدیک میشیطان، به مظهر بدی

ای هبینی، بروز رفتارها یا نگرش بزرگ توان گفت احساس خوداین یافته می

ای هپنداشتن خود و احساس محق بودن، از مالک نخوت و متکبرانه، مهم پر

نوعی  ،بینی بزرگ خودباشد. خصیت خودشیفته میتشخیصی اختالل ش

نظیر بودن اختالل است که با احساس عمیق اهمیت به خود و تصور بی

پندارند و های خاصی میها خودشان را آدمبین بزرگ خود. شودمشخص می

 انتقاد برایشان سخت تحملد. رفتار شو آنهاطور خاصی با  انتظار دارند به

مشهور و بسیار دانا قلمداد کرده و انتظار اطاعت و پیروی خود را قوی، ، است

 محور خود افرادی واقع در هیستریکال نیز، اشخاص (.31د )دارن دیگران را

 نیست ینا منزله به محبت، و توجه گدایی و دیگران به آنان هستند. وابستگی

نان آبلکه برای این است که پندارند می محترم و بزرگ افرادی را دیگران که

 دیگران یرا رام و نگران احوال خود کنند که خود، نوعی استعمار محترمانه

دم فردی میان دو آدر این زمینه فروید نیز معتقد است روابط میان .(31) است

یرا ی واقعی، زگویی به هم پیوسته است تا مکالمهتک بیشترناپخته، 

، دنیایی که اندهای ناپخته در دنیای خودمحور خویش محبوسشخصیت

ران دیگ نچهبه آ نهاهستند. آ آنهاهایی برای ارضای امیال دیگران فقط هدف

یگری خواهند ددهند، بلکه فقط به امیال خودشان که میگویند پاسخ نمیمی

ورات تص بلکه با، آنها با هم حرف نمی زنند. دهندرا ارضا کند، پاسخ می نهاآ

در رابطه  (.91) کنندگفتگو می ،باشد رود دیگریتصور می نچهدرونی خود از آ

از  او کننده است، منظوراالمراض، دیدگاه آدلر نیز حمایتبا این ام

 ی بر دیگران نیست بلکهایانروم، احراز مقام اجتماعی یا فرطلبیبرتری

ه تالش برای برتری در افراد باما  ت،ی و ارتقای خود اسیخودشکوفا

نژند برای نیل به قدرت و الً فرد روانمث ،کندمیای مختلف بروز هصورت

یعنی برای اهداف خودپسندانه و  کندبزرگ جلوه دادن خویش تالش می

کند هایی تالش میکه فرد عادی برای هدفدر حالی کوشدخودمدارانه می

 مکانیسم جبرانِ در واقع  ؛دناول ماهیت اجتماعی داشته باش یهکه در درج

به صورت افراطی تجلی کند، حالت مرضی  نچهچنا فطری، احساس حقارت

مه اجتماعی صد یهکند. به عالقگیرد و رفتارهای فرد را مختل میبه خود می

 (.39د )کنالعاده تقویت میطلبی را در او فوقزند و قدرتمی

باشد. انسان در های مرض قلب، دنیاپرستی مییکی دیگر از جلوه

ر و مشغول شدن به ظواه وجودش یافتن بعد دنیایی و غریزی صورت تسلط

های دنیایی، از یاد خدا و خداپرستی دور شده و این غفلت و غرق و سرگرمی

ند. کهای روانی فراهم میشدن در دنیا، بستری برای بدی، اضطراب و اختالل

غفلت  ی طبیعی آن،اگر هدف غایی انسان، دنیا شود، نتیجهبه عبارتی دیگر، 

ی غفلت، تحمل اضطراب و فشارهای خداست و نتیجهردانی از یاد یگو رو

شدن  غرق و گراییمادی زیرا(، 33روانی و سخت شدن زندگی خواهد بود )

ر د استرس و تنیدگی ایجاد علل تریناصلی از یکی دنیوی، لذات در

در تأیید این  .(97باشد )می درماندگی و پوچی آن، سرانجام که هاستانسان

 شود که عملتقد است بدی و شرارت، زمانی ظاهر مییافته، فروید نیز مع

انسان  نکهآ بدونگیرد، های غریزی قرار میمنطقی انسان زیر نفوذ کشش

 که افرادی(. 39برآید ) نهاها را بشناسد و یا درصدد کنترل آاین کشش

 جهان این به تنها و دنیوی هستند های غریزی و زندگیمشغول کششدل

 اختالالت از چنین نیستند که این افرادی با مقایسه در اعتقاد دارند، مادی

وسواس برخوردارند، یعنی در کل،  و افسردگی، اضطراب مانند تریروانی بیش

خویی وجود دارد  رنجور خواهی با روان ی مثبت معناداری بین دنیارابطه

 یعالقه دنیوی، زیان و سود و اندوزی ثروت به خواه دنیا افراد زیرا(، 30)

 تنداش که دانندمی دنیوی آسایش و راحتی در خود را سعادت و داشته زیادی

 بیشترو افراد هر چه  (35دارد )ی منفی شادکامی رابطه با هاییویژگی چنین

. (30تری قرار دارد )در سطح پایین نهادوست باشند، سالمت عمومی آ دنیا
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 دریافتند کهنیز  Fathi ashtiyaniو Akbariهمسو با این نتیجه، 

باال با اختالالت روانی مانند اضطراب، افسردگی و اختالل در  دنیاخواهی

های این پژوهش، یکی دیگر از یافته (.33عالئم جسمانی باال همراه است )

های روانی ناشی از مرض قلب )خودپرستی و دنیاپرستی( بود که از بیماری

جویی، گویی، کینهبینی، حسادت، دروغ برتر تکبر، خودمنظر قرآن، 

افی، انصشکنی، تمسخر، ظلم و بیجویی، ناسپاسی، نادانی، پیمانبهانه

انی های روگرایی و ... بیماریگرایی، شهوتجنسخسیسی، مکر و فریب، هم

است  هاست، قلبش بیمارهستند و به میزانی که انسان مبتال به این اختالل

و الفت، آرامش، ثبات،  از معیارهای سالمت قلب )محبت، انس کمترو 

 .تری داردخیرخواهی و خوبی و ...( برخوردار است یعنی سالمت روان پایین

، محبت و عشق را نردبان وصول Khalediyanحمایت از این یافته، در 

ها پاک کرده و به کند زیرا عاشق را از تمامی ناخالصیبه کمال بیان می

طلبی، حسد، بخل، یأس، تکبر، جاهرساند، و عواملی مانند شرک، کمال می

کینه، غفلت، دنیادوستی، فخرفروشی، ظلم، خودنمایی، پیروی از شیطان، 

 (.33برد )همنشینی با نادرستان و ... را موانع رسیدن به کمال نام می

ای هجویی را یکی از مشخصه آمریکا نیز، کینه روانپزشکانانجمن 

ی و کارحقوق دیگران و فریباختالل شخصیت پارانویید؛ ظلم یا نقض 

 اجتماعی؛ احساس خود های اختالل شخصیت ضدگویی را از مشخصهدروغ

 و های متکبرانه، استثمارگر بودنبینی، محق بودن، رفتارها یا نگرش بزرگ

های اختالل شخصیت خودشیفته؛ و خسیس بودن را حسادت را از مشخصه

یک  (.31عنوان کردند )جبری  -وسواسیهای اختالل شخصیت از مشخصه

گویی است که انسان به های روانی در پژوهش حاضر، دروغنمونه از اختالل

. گویدهایی برای خود، دروغ میخاطر احساس حقارت و نیاز به جلب منفعت

دارد که حتّی به خودش نیز دروغ بگوید می حالت خودپرستی انسان، او را وا

ا کند که بفضایی از اوهام زندگی می و خود، خویشتن را فریب دهد، لذا در

مصالحی تهی از واقعیت، این فضا را برای خود معماری کرده و در نتیجه 

(. 37شود )خوف او از خدا کاهش یافته و غرور او نسبت به خدا فزاینده می

ترین شاید رایج. تاساس آسیب روانی اس ،گوییدروغدر دیدگاه وجودی نیز 

، نفتن به دیگران است. ما با تظاهر به غمگین بودگویی، دروغ گسطح دروغ

 ضعف دیگران بر آنان تأثیربسته به نقطه ،گناه بودندیوانه بودن و بی

 نکهای جای به زیادی افراد که است آن طبیعت درگویی مثال دروغ گذاریم.می

 وانمود رند،بپذی را سالمی یافتن راه مسؤولیت خود، طبیعی تمایالت ابراز برای

 گفتن وغدر. کندمی کنترل را زندگیشان آنها زیستی هایسایق که کنندمی

علت که ما اوالً باید آگاهانه  این به است، ترپیچیده قدری خودمان، خاطر به

یم هایمان را باور کنتصمیم بگیریم دروغ بگوییم، بعد در یک مقطع، دروغ

د باشاز منظر قرآن میهای روانی ای دیگر از اختاللحسادت نیز نمونه (.91)

دردناکی تعریف  اغلب و ناخوشایند احساس ، آن راKimو  Smithکه 

پیامد  که شودمی توصیف رنجشی و خصومت احساس حقارت، با که کنندمی

 خوشایندشان هایخاطر داشته به دیگر گروهی یا فرد بردنِ لذت از آگاهی

شمردند: الف:  مورد براست. آنان در پژوهش خود، عوامل بروز حسادت را دو 

 یر ازبه غ است فرد حسود برتر که در کل مشابه فردی با اجتماعی مقایسة

جویی برتری و ب: ماهیت است، شده واقع حسادت مورد که بارزی ویژگی

 (. 38احساساتش به شدت تحریک شده است ) که فرد حسود

دیدگاه قرآن های روانی از ای دیگر از اختاللگرایی هم نمونهجنسهم

های خود به ها و گرایشاست اما انسان با معیار قرار دادن خود و خواسته

ود. شجای نظام الهی، این آسیب را طبیعی قلمداد کرده و جویای درمان نمی

ای هتأثیر فشارهای سیاسی و نه پژوهشاز اواسط قرن بیستم عمدتاً تحت

شکل گرفت که  پزشکی غربعلمی، تدریجاً نظریه جدیدی در روان

، انجمن 1273دانست، و نهایتاً در سال ای طبیعی میبارگی را پدیدهجنسهم

موافق(،  %85گیری )با پزشکان آمریکا، طی یک نشست با انجام رأیروان

-DSMآن را از فهرست اختالالت خارج کرد و در پی آن، این اختالل از 

IV ی پاتولوژیک نظریهرغم شواهد زیادی که به نفع نیز حذف شد؛ علی

بارگی وجود دارد، این شواهد نادیده گرفته شده است. جنسهم بودن پدیده

شناسی روانی مانند تر بودن آسیبهایی در مورد فراواناخیراً دوباره گزارش

خودکشی، افسردگی اساسی و اختالالت اضطرابی، اختالل  بیشترشیوع 

ده گرایان مطرح شجنسدر هم ،سلوک و وابستگی به نیکوتین و دیگر مواد

 (.32است )

توان در جلسات های حاصل از پژوهش حاضر میبر اساس یافته

ی مشکل مطرح شده در جلسه را در خودپرستی درمانی، ریشهمشاوره و روان

و یا  هایا دنیاپرستی کاوش نمود و با توجه به محتوای مشکل، از تمثیل

اده کرد زیرا تمثیل و استعاره بر افکار، های قرآنی مربوط به آن استفداستان

گذارند و در تمثیل و احساسات، رفتار و اعمال افراد تأثیرات عمیقی می

، الگوهایی از آنهاهای روانی، ریشه و درمان های قرآن نیز اختاللداستان

...  های روانی وهای مبتال به آسیبانسان کامل و سالم و الگوهایی از انسان

 تصویر کشیده شده است. به خوبی به

 

 تقدير و تشکر:
که  ایباشد. رسالهی دکترای مشاوره میاین مقاله برگرفته از رساله

شد. میگاه نوشته نهیچ استاد بزرگوار، جناب آقای سعدی قریشیبدون راهنمایی 

دانم از ایشان کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورم.بنابراین بر خود الزم می
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Abstract 

Introduction: All approaches to psychotherapy, based on their definition of 

psychological trauma provide a different theory in the field of treatment. 

Therefore, the aim of this study was to identify the psychological trauma based 

on Quran. 

Methods: This qualitative study was performed using the thematic analysis. 

Data were stories and allegorys of Quran. It was found 40 stories and 101 

allegories through searching in Quranic books, websites and softwares. The 

data were collected, coded and classified in the form of Thematic Network 

during a two-year period. 

Findings: The results of the thematic analysis of data indicated 336 cods, 29 

subthemes, 2 basic themes and 1 global theme, respectively. 

Conclusion: The results showed that heart disease is the base of psychological 

trauma. It means that the heart which is the place of emotions and 

psychological traits of human deviates from its natural state, becomes 

unhealthy, and becomes the center of the negative emotions. The roots of all 

these negative emotions and mental disorders (megalomania, lying, hatred, 

jealousy, fear, greed, betrayal, stingy, ingratitude, impatience, excus-making 

and so on) are egocentrism and secularity. Thus, paying attention to these two 

main categories in the field of psychopathology and in the practice of 

counseling and psychotherapy is essential. 

Keywords: Psychopathology, Allegory, Metaphor, Quran, Thematic analysis 
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